
Londrina 
2016 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 
MESTRADO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE LEITE E DERIVADOS 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FLÁVIA DE ALMEIDA BERGONSE PEREIRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPACIDADE LIPOLÍTICA DE Pseudomonas fluorescens E 
Pseudomonas putida ISOLADAS DO LEITE CRU 

REFRIGERADO 



FLÁVIA DE ALMEIDA BERGONSE PEREIRA 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Londrina 
2016 

 
 

 
 

CAPACIDADE LIPOLÍTICA DE Pseudomonas fluorescens E 
Pseudomonas putida ISOLADAS DO LEITE CRU 

REFRIGERADO 

 

 
Dissertação apresentada à UNOPAR, como requisito 
parcial para a obtenção do título de Mestre em Ciência e 
Tecnologia de Leite e Derivados.  
 
Orientadora: Profa. Dra. Elsa Helena Walter de Santana 

 



FLÁVIA DE ALMEIDA BERGONSE PEREIRA 
 

 
 
 
 

CAPACIDADE LIPOLÍTICA DE Pseudomonas fluorescens E 
Pseudomonas putida ISOLADAS DO LEITE CRU 

REFRIGERADO 
 

 
 
 
 
Dissertação apresentada à UNOPAR, no Mestrado em Ciência e Tecnologia de Leite 

e Derivados, área de concentração Ciência e Tecnologia de Leite e Derivados, como 

requisito parcial para a obtenção do título de Mestre conferida pela Banca 

Examinadora formada pelos professores: 

 
 

 
 

_________________________________________ 
Profª Dra. Elsa Helena Walter de Santana 

Universidade Norte do Paraná 
 
 
 
 

_________________________________________ 
Profª Dra. Cínthia Hoch Batista de Souza 

Universidade Norte do Paraná 
 

 
 

__________________________________________ 
Dra. Roberta Claro da Silva 
Universidade de São Paulo 

 
 
 
 
 

 
Londrina, 29 de fevereiro de 2016. 

 
 



 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este mestrado à minha família, meu pai, 
minha mãe e esposo, que sempre me deram 
apoio em todas as minhas decisões e escolhas. 
Em especial a meu pai Antônio, que um dia 
sonhou em me ver mestre, e mesmo longe 
sempre esteve ao meu lado. 
 
À vocês minha gratidão. 

 



AGRADECIMENTOS 

Agradeço a Deus por esta oportunidade, pela força e coragem ao 

longo deste caminho. 

Agradeço a minha orientadora Elsa, pelo incentivo, apoio e empenho 

dedicado a este trabalho. 

Aos professores deste programa pelos ensinamentos 

compartilhados. Em especial, às professoras Joice e Cínthia pelas ideias, 

conhecimentos e grande ajuda.        

À professora Fernanda Gonzales Paião pela importante participação 

em nosso trabalho.  

À amiga Flávia Kawahigashi pela dedicação e esforço durante todos 

os momentos desta pesquisa. 

À amiga Ana Cristina Pinesso pelas incansáveis horas de 

explicações e imenso carinho.     

Aos amigos José Renato e Geyci pela motivação constante e pela 

amizade construída durante esses anos.  

Aos amigos do mestrado: Carol, Ana Lydia, Izaura, Orlando, 

Fernando e João Paulo pela amizade sincera e companheirismo. Em especial à 

querida amiga Vanessa Ribeiro França que permanece sempre viva em minha 

memória. 

Aos colaboradores: Sâmera e Ítalo, sempre dispostos em ajudar. 

Agradeço especialmente aos meus pais, Antônio e Maria Célia, pelo 

amor incondicional, carinho e principalmente por sempre se fazerem presentes na 

minha vida.  

Agradeço carinhosamente ao meu esposo João Paulo, por me 

proporcionar essa oportunidade e por me manter calma quando a angústia parecia 

tomar conta. Sem você nada disso seria possível.       

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Talvez não tenha conseguido fazer o melhor, 
mas lutei para que o melhor fosse feito. Não 
sou o que deveria ser, mas graças a deus, não 
sou o que era antes”. 
 

Marthin Luther King 
 
 
 
 

 
 
 



PEREIRA, F. A. B. Capacidade lipolítica de Pseudomonas fluorescens e 
Pseudomonas putida isoladas de leite cru refrigerado. 2016. 59 f. Dissertação 
(Mestrado em Ciência e Tecnologia de Leite e Derivados) - UNOPAR, Unidade Piza, 
Londrina, 2016. 

RESUMO 

O processo de conservação do leite cru em temperaturas de refrigeração por 
períodos superiores a 48 horas, favorece o crescimento de micro-organismos 
psicrotróficos, que desenvolvem-se em temperaturas abaixo de 7oC. Essas bactérias 
geralmente são eliminadas durante o tratamento térmico do leite, porém suas 
enzimas extracelulares são termorresistentes. Pseudomonas spp. é relatado como o 
gênero mais comum encontrado no leite cru mantido sob refrigeração e 
Pseudomonas fluorescens, a espécie predominante, sendo caracterizada por sua 
intensa capacidade lipolítica. Embora Pseudomonas fluorescens seja mais 
associada à deterioração do leite, outra espécie como Pseudomonas putida, é 
comum e também promove lipólise neste meio. O objetivo do presente trabalho foi 
avaliar a capacidade lipolítica destas duas espécies psicrotróficas, isoladas de leite 
cru refrigerado de produtores da região de Londrina-PR. As cepas estudadas tiveram 
o gênero e a espécie confirmadas pela técnica de Reação em Cadeia Polimerase 
(PCR). Os dois isolados identificados como P. fluorescens e P. putida foram 
recuperados com inoculação em 200 mL de leite em pó desnatado reconstituído a 

12% (21⁰C/48 h). As populações foram determinadas e diluições decimais realizadas 

até 102, 105 e 106 UFC/ mL. O estudo foi realizado a partir de alíquotas de 200 mL 

de leite em pó integral reconstituído a 12% e esterilizado a 121⁰C/ 15 minutos, 

inoculados com as três populações pré- determinadas e incubados a 2⁰C, 4⁰C, 8⁰C 

por 96 horas. Para contagem das espécies utilizou-se o meio de cultura 
Pseudomonas ágar base com adição de suplemento CFC (Cetrimida 5mg, Fucidina 
5mg, Cefaloridina 25mg) (30ºC/ 48 h).  A avaliação do comportamento lipolítico foi 
determinada pelo método Lipo R, onde verificou-se que leites inoculados com 
diferentes populações de P. putida (102, 105 e 106 UFC/mL) podem ser estocados a 

2⁰C, 4⁰C ou 8⁰C por um período de até 72 h (3 dias), não ocorrendo dentro desse 

intervalo de tempo, aumento significativo (p>0,05) na concentração de ácidos graxos 
livres. Em amostras inoculadas com P. fluorescens os maiores índices de lipólise 

(p<0,05), ocorreram em inóculos 102 e 105 UFC/mL a 8⁰C, onde o tempo de 

estocagem influenciou no aumento da concentração desse lipídeo. Já em 
populações iniciais de 106 UFC/mL de P. fluorescens o tempo de incubação teve 

influência sobre a concentração de ácidos graxos a partir de 4⁰C. Quando os dois 

micro-organismos estudados foram comparados, verificou-se que existe diferença 
significativa (p<0,05) na produção de ácidos graxos livres entre as duas espécies, 
em todos os inóculos, temperaturas e momentos testados. 

Palavras-chave: Lipase. Lácteo. Gram negativo. Atividade enzimática. 
 
 



PEREIRA, F. A. B. Lipolytic behavior of Pseudomonas fluorescens e 
Pseudomonas putida isolated from refrigerated raw milk. 2016. 59 f. Dissertação 
(Mestrado em Ciência e Tecnologia de Leite e Derivados) - UNOPAR, Unidade Piza, 
Londrina, 2016. 

 

ABSTRACT 

The raw milk preservation process at refrigerator temperatures for periods exceeding 
48 hours, favors the growth of psychrotrophic micro-organisms, which thrive in 

temperatures below 7⁰C. These bacteria are usually eliminated during the thermal 
treatment of milk, but their extracellular enzymes are heat resistant. Pseudomonas 
spp. is reported as the most common genus found in refrigerated raw milk and 
Pseudomonas fluorescens, the predominant species, characterized by its intense 
lipolytic capacity. Although Pseudomonas fluorescens is more associated with the 
deterioration of milk, other species such as Pseudomonas putida, are common and 
also promote lipolysis in this medium. The objective of this study was to evaluate the 
ability of these two lipolytic psychrotrophic species, isolated from refrigerated raw 
milk producers of Londrina -PR, checking their potential for deterioration. The strains 
studied had the genus and species confirmed by Reaction technique polymerase 
chain (PCR). The two strains identified as P. fluorescens and P. putida were 

recovered inoculated in 200 mL of skimmed milk powder reconstituted at 12% (21⁰C / 
48 h). Populations were determined and decimal dilutions made up to 102, 105 and 
106 CFU/mL. The study was carried out from 200 mL aliquots of milk powder 

reconstituted at 12% and sterilized at 121⁰C/15 minutes, inoculated with three pre-

specified populations and incubated at 2⁰C, 4⁰C, 8⁰C for 96 hours. To count the 
species, we used Pseudomonas agar base with CFC supplement (Cetrimida 5mg, 

Fucidina 5mg, Cefaloridina 25mg) (30⁰C/48 h). The evaluation of lipolytic 

performance was measured by Lipo R method, which verified that milk inoculated 
with different populations of P. putida (102, 105, 106 CFU/mL) can be stored at 2⁰C, 

4⁰C or 8⁰C for 72 h (3 days), not occurring within that period of time, significant 
difference (p> 0.05) in the concentration of free fatty acids. In samples inoculated 
with P. fluorescens higher rates of lipolysis (p <0.05), occurred at lower inoculum (102 

and 105 CFU / mL) at 8⁰C, where the storage time influenced the increase of the 
concentration of this lipid. As in the initial population of 106 CFU/mL P. fluorescens 

incubation time had an influence on the concentration of fatty acids from 4⁰C. 
Comparing the two micro-organisms studied, we point out that there is significant 
difference (p <0.05) in the production of free fatty acids between the two species, in 
all populations, temperatures and times tested.  

Key words: Lipase. Milk. Gram negative. Enzymatic activity. 
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1 INTRODUÇÃO  

Do ponto de vista biológico, o leite é um alimento rico em proteínas, 

sais minerais, carboidratos, gorduras e vitaminas, sendo considerado um dos 

alimentos mais completos para dieta humana (BORGES; BRANDÃO; PINHEIRO, 

1989; GUERREIRO et al., 2005). Este produto está sujeito a uma série de alterações 

devido à sua alta perecibilidade, merecendo atenção especial durante sua produção, 

beneficiamento, comercialização e consumo (FURTADO et al., 2004). 

Visando a melhoria da qualidade, a Instrução Normativa n.62, de 29 

de dezembro de 2011, estabelece que o leite deve ser resfriado em tanques de 

refrigeração por expansão direta ou em tanques de imersão, devendo ser recolhido 

e transportado em caminhões isotérmicos até o laticínio em no máximo 48 horas 

(BRASIL, 2011). Porém, a refrigeração por períodos prolongados pode comprometer 

a qualidade do leite cru, devido à possibilidade de seleção de bactérias psicrotróficas 

(DOMARESKI et al., 2010; MU; DU; BAI, 2009; PINTO; MARTINS; VANETTI, 2006) 

que são capazes de desenvolver-se em temperaturas abaixo de 7oC (ARCURI, 

2003; FRANK; CHRISTEN; BULLERMAN, 1992). Dessa forma, a estocagem de leite 

cru refrigerado por períodos superiores a 48 horas torna-se preocupante, pois a 

contagem de micro-organismos psicrotróficos aumenta com o tempo de 

armazenamento, refletindo negativamente na qualidade do leite e de seus derivados 

(SANTOS et al., 2009). 

Contagens elevadas de bactérias psicrotróficas presentes no leite 

cru estão diretamente relacionadas às más condições higiênicas na produção, 

condições precárias de ordenha, ao tempo e temperatura em que o leite é 

armazenado (ARCURI et al., 2008; GUERREIRO et al., 2005; KUMARESAN; 

ANNALVILLI; SIVAKUMAR, 2007; SANTANA et al., 2001). Uma contagem baixa de 

psicrotróficos é fundamental para qualidade do produto, pois a atividade metabólica 

desses micro-organismos causa alterações bioquímicas nos constituintes do leite 

(ARCURI et al., 2008), como a degradação de gorduras, de proteínas ou de 

carboidratos (COUSIN, 1982), limitando sua vida de prateleira e de seus derivados 

lácteos (ARCURI et al., 2008; SANTOS et al., 2009). Assim, como a refrigeração não 

inibe a multiplicação de psicrotróficos, deve-se evitar a contaminação do leite, 

adotando boas práticas de manejo em todo processo produtivo (SANTANA et al., 

2001). 
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Entre os organismos psicrotróficos, o gênero mais frequentemente 

isolado do leite cru refrigerado é o Pseudomonas spp. (ARCURI et al., 2008; 

FAGUNDES et al., 2006; JONGHE et al., 2010; KUMARESAN; ANNALVILLI; 

SIVAKUMAR, 2007; MU; DU; BAI, 2009; MUIR, 1996; SANTOS et al., 2009), pois 

apresenta melhor capacidade de multiplicação e crescimento sob refrigeração 

quando comparado com outras bactérias Gram-negativas (KUMARESAN; 

ANNALVILLI; SIVAKUMAR, 2007).  

Este gênero microbiano, além de ser o mais prevalente, produz, em 

sua maioria, enzimas extracelulares (ARCURI et al., 2008; JONGHE et al., 2010; 

KUMARESAN; ANNALVILLI; SIVAKUMAR, 2007; MU; DU; BAI, 2009; SORHAUG; 

STEPANIAK, 1997; TEBALDI et al., 2008; VIDAL-MARTINS et al., 2005) que 

resistem às temperaturas comumente utilizadas no processamento térmico do leite e 

derivados (GRIFFITHS, 1990; MAHIEU, 1991; SANTOS et al., 2009), mantendo-se 

ativas e resultando em perdas econômicas importantes (MAHIEU, 1991; JONGHE et 

al., 2010). A síntese de lipases e proteases termorresistentes ocorre quando a 

população de psicrotróficos atinge uma contagem entre 106 a 107 Unidades 

Formadoras de Colônias (UFC)/mL (COSTA et al., 2002; MAHIEU, 1991; MUIR, 

1996). Para Santana et al. (2001) contagens de psicrotróficos superiores a 5X106 

UFC/mL são suficientes para promover alterações organolépticas sensíveis no leite 

e a partir de 106 UFC/mL já permitem modificações no sabor, odor e consistência, 

resultando na perda de qualidade do produto processado e diminuição da vida de 

prateleira (JONGHE et al., 2010; MU; DU; BAI, 2009; NÖRNBERG; TONDO; 

BRANDELLI, 2009). Os produtos cujas características podem sofrer essas 

alterações são o leite pasteurizado, leite UHT (Ultra High Temperature), manteigas, 

queijos e iogurtes (ARCURI, 2003; SORHAUG; STEPANIAK, 1997).  

Mu, Du e Bai (2009) afirmam que Pseudomonas fluorescens é 

predominante sobre as demais espécies do gênero e estão especialmente 

associadas às intensas lipólise e proteólise do leite, tornando-se, muitas vezes, a 

microbiota dominante durante o armazenamento do leite cru refrigerado. Arcuri et al. 

(2008), também constataram predomínio desse gênero/espécie em leite cru 

refrigerado e identificaram dentre outras espécies, três isolados de Pseudomonas 

putida que apresentaram atividades lipolítica/proteolítica, indicando que, embora, P. 

fluorescens seja mais comumente associada a deterioração do leite, outras espécies 

também são comuns e causam prejuízo neste meio. 
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Portanto, parte dos problemas tecnológicos na indústria de laticínios 

são decorrentes principalmente da contaminação da matéria-prima por 

psicrotróficos, que possuem a capacidade de sintetizar enzimas lipolíticas e 

proteolíticas. Dessa forma, torna-se importante a avaliação da capacidade lipolítica 

de cepas psicrotróficas de Pseudomonas fluorescens e Pseudomonas putida em 

diferentes tempos e temperaturas, a fim de determinar melhores condições de 

estocagem do leite cru refrigerado, aumentando a vida útil do produto processado e 

de seus derivados lácteos. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 QUALIDADE E PROCESSO DE REFRIGERAÇÃO DO LEITE CRU 

A produção leiteira no Brasil é caracterizada, de modo geral, por sua 

baixa qualidade, sendo identificada por altas contagens microbianas e de células 

somáticas (CATANIO et al., 2012; LANGONI et al., 2011; MARTINS et al., 2008; 

NERO; VIÇOSA; PEREIRA, 2009), trazendo como consequência produtos de 

qualidade insatisfatória (NERO et al., 2005). Segundo Walstra, Wouters e Geurts 

(2006), a total garantia de qualidade envolve toda cadeia de produção do leite cru, e 

a obtenção de um produto com alta qualidade é uma constante preocupação para os 

laticínios, pois envolve várias etapas e produtores até chegar à indústria 

beneficiadora. Desta forma, técnicas profiláticas adotadas por Guerreiro et al. (2005), 

como lavagem de equipamentos e utensílios, higiene dos ordenhadores, lavagem da 

sala de ordenha e correto manejo dos animais foram medidas que contribuíram para 

qualidade microbiológica do leite. Para Fagundes et al. (2006), a qualidade 

microbiológica do leite é fundamental como indicativo de saúde do rebanho e da 

higiene praticada nas propriedades, determinando, assim, o potencial nutricional do 

leite e de segurança alimentar. 

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), 

instituiu em 2002, a refrigeração nas propriedades e o transporte a granel em 

caminhões isotérmicos, através da Instrução Normativa n⁰ 51 (BRASIL, 2002). A 

referida normativa entrou em vigor em 2005, trazendo avanços em termos de 

qualidade com a regulamentação dos parâmetros de contagem de mesófilos e de 

células somáticas. Foi substituída posteriormente pela IN 62 de 29 de dezembro de 

2011 que renovou esses parâmetros e aprovou o regulamento técnico de identidade 

e qualidade do leite cru refrigerado, fixando requisitos mínimos de qualidade, limites 

físico-químicos e microbiológicos que este produto deve atender. 

Baseando-se nas legislações IN 51 e IN 62, a temperatura para 

tanque de refrigeração por expansão direta deve ser igual ou inferior a 4º C, e em 

tanques de refrigeração por imersão deve ser igual ou inferior a 7ºC. A temperatura 

para conservação do leite nas propriedades rurais e tanques comunitários deve ser 

de 7⁰C, devendo ser transportado por caminhões isotérmicos e chegar à indústria 
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beneficiadora em até 48 horas a 10⁰C (BRASIL, 2002, 2011). No entanto, Nörnberg, 

Tondo e Brandelli (2009), apontam que, dependendo do tempo de armazenamento, 

as temperaturas de 4⁰C para tanques individuais e 7ºC para tanques comunitários, 

permitidas pela legislação (BRASIL, 2002, 2011), não seria suficiente para conter o 

alto grau de desenvolvimento das bactérias psicrotróficas no leite cru refrigerado. 

Antes da adoção do processo de refrigeração a grande preocupação 

eram as bactérias mesófilas fermentadoras da lactose, que causavam acidificação 

em leite não refrigerado. O resfriamento pós ordenha visa diminuir a população 

destes micro-organismos que se multiplicam em temperatura ambiente (30⁰C) e 

podem ocasionar a perda da matéria-prima (ARCURI et al., 2006). Com o uso da 

refrigeração, associado a períodos mais longos de armazenamento, selecionou-se 

um outro tipo de microbiota deterioradora, denominada psicrotrófica (ARCURI, 2003; 

COUSIN, 1982; FAGUNDES et al., 2006; PINTO; MARTINS; VANETTI, 2006). Este 

grupo de bactérias é capaz de se multiplicar a temperaturas de 7oC ou menos, 

independentemente de sua temperatura ótima de crescimento (FRANK; CHRISTEN; 

BULLERMAN, 1992), que geralmente está na faixa de 20oC a 30oC (ARCURI, 2003; 

MUIR, 1996; WALSTRA; WOUTERS; GEURTS, 2006). Muitas bactérias 

psicrotróficas produzem enzimas extracelulares (lipases e proteases) 

termorresistentes (TEBALDI et al., 2008; VIDAL-MARTINS et al., 2005), que 

degradam os componentes do leite e comprometem a qualidade do produto e de 

seus derivados lácteos (MUIR, 1996; SHAH, 1994). Estes micro-organismos podem 

ser provenientes do meio ambiente (solo, água, vegetação), da superfície do 

úbere/tetos e de equipamentos de ordenha higienizados inadequadamente 

(ARCURI, 2003; COUSIN, 1982; SUHREN, 1989; SANTANA et al., 2001; SANTOS; 

FONSECA, 2001; YAMAZI et al., 2010). A água residual presente em latões, 

tanques de expansão, equipamentos/utensílios de ordenha e mangueiras também 

são citados como importantes fontes na contaminação do leite cru refrigerado. Os 

autores quantificaram 106 UFC de psicrotróficos/cm2 em superfícies de latões e 2,6 x 

107 psicrotróficos/mL na água residual dos latões e dos tanques de refrigeração, 

estimou-se que pelo menos 10% de bactérias presentes no leite são provenientes da 

água residual dos equipamentos, podendo comprometer sua qualidade (SANTANA 

et al., 2001).         

Santos et al. (2009) e Pinto, Martins e Vanetti (2006) constataram 

que a população de psicrotróficos no leite cru refrigerado varia com o binômio 
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tempo/temperatura e sua estocagem por períodos prolongados reflete 

negativamente na qualidade do produto final. 

Nero et al. (2005), destacam ainda, que apenas a refrigeração nas 

propriedades e transporte não são suficientes para garantir a qualidade da produção 

leiteira, sendo necessárias também práticas higiênicas durante a ordenha e 

conservação do leite. Portanto, a adoção conjunta de medidas como a granelização 

da coleta, refrigeração nas propriedades (NERO et al., 2005; SANTANA et al., 2001), 

boas práticas de ordenha (GUERREIRO et al., 2005; PINTO; MARTINS; VANETTI, 

2006), controle da mastite e boa qualidade da água utilizada nas fazendas são 

importantes ferramentas para melhorar a qualidade microbiológica do leite 

(SANTOS; FONSECA, 2001). 

2.2 PRINCIPAIS MICRO-ORGANISMOS PSICROTRÓFICOS NO LEITE 

Os micro-organismos psicrotróficos no leite são representados por 

bactérias Gram-positivas e Gram-negativas, pertencentes a uma diversidade de 

gêneros (Tabela 1), não constituindo um grupo taxonômico especifico. Os principais 

gêneros isolados no leite são: Pseudomonas, Aeromonas, Serratia, Alcaligenes, 

Flavobacterium, Bacillus, Clostridium, Corynebacterium, Microbacterium, 

Streptococcus, Listeria e Yersinia (MUIR, 1996; SHAH, 1994; SORHAUG; 

STEPANIAK, 1997; SUHREN, 1989), essas bactérias têm em comum seu 

metabolismo, que em temperaturas inferiores a 10⁰C torna-se predominantemente 

lipo-proteolítico e é caracterizado pela síntese de enzimas intra e principalmente 

extracelulares termorresistentes (CELESTINO; IYER; ROGINSKI, 1996; MUIR, 1996; 

TEBALDI et al., 2008; VIDAL-MARTINS et al., 2005 ).   
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Tabela 1- Gêneros de bactérias contendo espécies psicrotróficas 

Gram-positivas Gram-negativas 

Arhrobacter Achromobacter 

Bacillus Aeromonas 

Lactobacillus Alcaligenes 

Listeria Campilobacter 

Clostridium Chromobacterium 

Corybacterium Citrobacter 

Microbacterium Enterobacter 

Micrococcus Escherichia 

Sarcina Flavobacterium 

Sthaphylococcus Hafnia 

Streptococcus Klebsiella 

 Moraxella 

 Proteus 

 Pseudomonas 

 Serratia 

 Xanthomonas 

 Yersinia 

Fonte: Arcuri (2003). 

Pseudomonas é citado como dominante (ARCURI et al., 2008; 

COUSIN, 1982; MUIR, 1996; NIELSEN, 2002; SHAH, 1994; SUHREN,1989), 

superando outras bactérias como Aeromonas, Listeria, Enterococus e gêneros da 

família Enterobacteriaceae, constituindo cerca de 70% a 90% da microbiota 

psicrotrófica do leite cru (JONGHE et al., 2010). Nielsen (2002), estima que, o leite 

obtido sob condições insatisfatórias apresente cerca de 75% de psicrotróficos, 

porém quando o produto é mantido sob condições higiênico-sanitárias adequadas 

esse número reduz para menos de 10%. Dentro desse grupo, as espécies de maior 

relevância são: Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas putida, Pseudomonas 

fragi e Pseudomonas synxantha. Essas bactérias destacam-se por apresentar um 

curto tempo de geração (0⁰C a 7⁰C) (SORHAUG; STEPANIAK, 1997), mais 

especificamente a 4⁰C, tornando-se naturalmente a microbiota predominante em 

leites armazenados neste intervalo de temperatura (CHANDLER; MCMAEEKIN, 

1985). Em meio de cultura apropriado, Pseudomonas fluorescens, se destaca das 
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demais, pela produção de um pigmento fluorescente difusível, característico dessa 

espécie (MUIR, 1996). Pinto, Martins e Vanetti (2006), encontraram o pigmento 

fluorescente em 77,4 % dos isolados não fermentadores de glicose (Figuras 1 e 2). 

 

Figura 1 - P. fluorescens em ágar Cetrimide, 
visualizadas sob luz UV (5.7W/380nm). 

   

 

Figura 2 - P. fluorescens em ágar Cetrimide, 
visualizadas sob luz UV (5.7W/380nm). 

 
Fonte: Do Autor (2016).  Fonte: Do Autor (2016). 

 

Jayarao e Wang (1999), examinaram o leite de 131 rebanhos 

leiteiros da região da Dakota do Sul e Minnesota (Estados Unidos da América). 

Coliformes e outras bactérias Gram-negativas (não coliformes) representaram, 

respectivamente, 32,9 e 67,1% do total pesquisado. Das 234 cepas isoladas neste 

estudo, 116 eram de Pseudomonas spp. e P. fluorescens responsável por 29,9% de 

todas as amostras analisadas. Pesquisa realizada por Stulova et al. (2010), também 

apontou Pseudomonas spp. como principal micro-organismo contaminante de leite 

cru mantido sob refrigeração e Pseudomonas fluorescens a espécie de maior 

prevalência.     

Em contrapartida, estudo recente realizado no Brasil, avaliou a 

população de Pseudomonas spp. e Pseudomonas fluorescens em leite cru 

refrigerado e demonstrou que as bactérias desse gênero/espécie não predominaram 

nesse meio. As amostras desta pesquisa foram coletadas de 5 produtores da região 

de Londrina-PR após 48 horas de refrigeração e também do caminhão tanque (leite 

conjunto) dos mesmos produtores ao chegar na indústria beneficiadora. A autora 

observou que apenas 28,6% da média do leite do tanque dos produtores e 18% do 

leite conjunto eram de psicrotróficos do gênero Pseudomonas, já a espécie P. 
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fluorescens compreendeu, respectivamente, 3,54% e 2,79% dos psicrotróficos 

encontrados, evidenciando assim, que provavelmente houve outras espécies 

envolvidas na deterioração do leite cru e derivados (ALMEIDA, 2014).  

Pseudomonas putida (Figuras 3 e 4) é outra espécie a ser 

considerada, essa bactéria apresenta-se sob a forma de bastonete, pode ser 

encontrada em superfícies de solos e água e possui temperatura ótima de 

crescimento entre 25⁰C e 30⁰C (ARCURI, 2003). Dogan e Boor (2003) estudaram a 

diversidade genética e a produção de enzimas extracelulares (protease, lipase e 

lecitinase) por Pseudomonas spp. em amostras de leite cru e pasteurizado. A 

maioria dos isolados encontrados foram de P. fluorescens e P. putida, além disso, 

das 338 cepas identificadas, 51% foram protease positiva, 47% lecitinase positiva e 

67% lipase positiva, as atividades lipolíticas e proteolíticas variaram entre as 

linhagens de Pseudomonas. 

 

Figura 3 - P. putida em Pseudomonas ágar 
base.  

 

Figura 4 - P. putida em Pseudomonas ágar 
base. 

 
Fonte: Do Autor (2016). 

 
Fonte: Do Autor (2016). 

 

Os bacilos produtores de esporos também são psicrotróficos de 

grande importância, pois além de multiplicarem-se sob refrigeração, sobrevivem a 

pasteurização. Este grupo de bactérias (Bacillus spp.) secretam enzimas 

extracelulares termorresistentes (proteinases, lipases e fosfolipases) que são 

comparáveis as enzimas secretadas por Pseudomonas spp., entretanto sua fase de 

latência (lag) de crescimento celular e seu tempo de geração são mais longos, 

girando em torno de 15 a 20 horas no leite pasteurizado, a 7⁰C (COUSIN, 1982; 
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SORHAUG; STEPANIAK, 1997).       

Cepas de Bacillus cereus, Yersinia enterocolitica, Escherichia coli 

enteropatogênica, Staphylococcus aureus e Clostridium perfringens foram 

relacionadas em diversos casos de intoxicação alimentar envolvendo o consumo de 

leite e seus derivados lácteos, no entanto, apenas as espécies patogênicas Bacillus 

cereus e Yersinia enterocolitica são significantes em refrigerados e capazes de 

desenvolver-se em baixas temperaturas (COUSIN, 1982).    

2.3 CRESCIMENTO DE PSICROTRÓFICOS 

O crescimento da microbiota psicrotrófica caracteriza-se por uma 

fase de adaptação ou latência, denominada fase lag, onde a taxa de crescimento é 

irrelevante, seguido de uma fase exponencial (log) de intensa multiplicação, também 

longa e lenta (ARCURI, 2003; WALSTRA; WOUTERS; GEURTS, 2006). 

Arcuri (2003), cita que, Pseudomonas spp. isoladas de leite cru que 

demostraram crescimento mais rápido no leite, apresentaram tempo de geração 

entre 8 a 12 horas a 3⁰C. Em temperaturas situadas na faixa de 3⁰C a 5⁰C, o tempo 

de geração ficou entre 5,5 e 10,5 horas, suficiente para causar, num período de 

cinco dias, a deterioração em leite contendo inicialmente uma UFC/mL. 

Para Holm et al. (2004), aproximadamente uma em cada dez 

bactérias presentes no leite cru refrigerado pertence ao gênero Pseudomonas, 

destas, Pseudomonas fluorescens caracteriza-se pela capacidade de dobrar sua 

população em um período inferior a 7 horas, a 4⁰C.    

2.4 ATIVIDADE ENZIMÁTICA  

O leite bovino é um produto biologicamente ativo e cerca de 50 

diferentes atividades enzimáticas foram relatadas neste alimento logo após sua 

ordenha. Desta maneira, enzimas bacterianas não são as únicas presentes no leite 

cru, estão presentes também enzimas naturais do produto. Destas últimas, segundo 

Muir (1996), apenas um número modesto tem impacto significativo sobre a qualidade 

ou a vida de prateleira do leite e de seus derivados. 

Muitas bactérias psicrotróficas são capazes de produzir enzimas 

extracelulares, sendo as lipases e proteases as mais importantes em relação à 



 19 

deterioração do leite e produtos lácteos (ARCURI, 2003; COUSIN, 1982; TEBALDI et 

al., 2008; WALSTRA; WOUTERS; GEURTS, 2006). O papel das enzimas, 

particularmente, vem sendo destacado, pois mesmo após o tratamento térmico do 

leite, um número expressivo mantém-se ativas e íntegras, tornando-se um problema 

para a manutenção da qualidade durante a estocagem do produto (MUIR, 1996; 

SANTOS; FONSECA, 2001).  

A produção destas enzimas está relacionada com a temperatura, 

fase de crescimento do micro-organismo, composição do meio e disponibilidade de 

oxigênio em que ele se encontra e sua atividade dependente de pH, concentração 

de substrato e temperatura (NUÑEZ; NUÑEZ, 1983). Sua síntese é maior em 

temperatura inferior à temperatura ótima de crescimento do micro-organismo 

(ARCURI, 2003) e ocorre predominantemente no final da fase exponencial (log) de 

crescimento celular (MAHIEU, 1991; WALSTRA; WOUTERS; GEURTS, 2006) e 

também na fase estacionária (Figura 5). 

 

Figura 5 - Fases de crescimento celular. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Adaptado de Walstra, Wouters e Geuters (2006). 

 

 

As enzimas extracelulares produzidas por psicrotróficos causam 

alterações no leite e derivados quando atingem uma população entre 106 e 107 

UFC/mL (ARCURI, 2003; COSTA et al., 2002; MAHIEU, 1991; MUIR, 1996).  

Walstra, Wouters e Geurts (2006) afirmam que uma quantidade superior a 5x105 

UFC de psicrotróficos por mililitro de leite pode ser prejudicial e os defeitos de sabor 

começam a aparecer quando a população atinge 107 UFC/mL. Lipases e proteases 

secretadas por esses organismos são conhecidas por provocar alterações sensoriais 

no leite e derivados lácteos (NÖRNBERG; TONDO; BRANDELLI, 2009), causando 

1: fase de adaptação (lag) 
2: fase exponencial (log) 
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rancidez, sabor de sabão e, ocasionalmente, sabores amargos indesejáveis 

(ARCURI et al., 2008; COUSIN, 1982; JONGUE et al., 2010), estas alterações 

ocorrem devido à degradação da gordura e proteínas do leite, respectivamente 

(WALSTRA; WOUTERS; GEURTS, 2006). Outros defeitos de sabor também 

atribuídos a alta contagem de psicrotróficos são descritos como: odor de peixe, 

sabor frutado, pútrido, caseoso e sujo (COUSIN, 1982).       

Arcuri et al. (2008) isolaram, quantificaram e caracterizaram 

bactérias psicrotróficas contaminantes de leite cru refrigerado. As contagens desses 

micro-organismos nas amostras coletadas variaram entre 102 e 107 UFC/mL, sendo 

verificada a predominância de bactérias psicrotróficas Gram-negativas em 81,2% 

das amostras, já as bactérias Gram-positivas foram encontradas em 18,8% do total 

analisado. Pseudomonas fluorescens foi a espécie dominante e todas as cepas 

dessa espécie foram lipolíticas a 4⁰C, 7⁰C, 10⁰C e 21⁰C, sendo que a atividade 

proteolítica a estas temperaturas foi verificada, respectivamente, em 66%, 74,5%, 

88,3% e 95,7% das estirpes. Os resultados deste estudo demonstraram que a 

maioria dos isolados bacterianos apresentou atividade lipolítica e/ou proteolítica em 

temperaturas de refrigeração, deixando evidente que estas enzimas possuem um 

alto potencial de deterioração sobre leite e produtos lácteos. 

2.5 ATIVIDADE LIPOLÍTICA NO LEITE 

Estima-se que aproximadamente 96% a 98% da fração de gordura 

do leite está presente na forma de triglicerídeos, o restante dos componentes são 

diglicerídeos, monoglicerídeos, ácidos graxos livres, fosfolipídeos e algumas 

vitaminas lipossolúveis (WALSTRA; WOUTERS; GEURTS, 2006). 

A lipase é uma glicoproteína com peso molecular variando de 62.000 

a 66.000 kDa, embora seu intervalo de atuação seja bastante amplo, esta enzima 

atinge sua maior atividade em pH 7 a 8, podendo hidrolisar triglicerídeos de cadeia 

curta e longa, ésteres sintéticos, monoglicerídeos e fosfolipídeos (ORDÓÑEZ-

PEREDA et al., 2005). Desta forma, a lipólise ocorre pela hidrólise enzimática de 

lipídeos do leite, liberando moléculas de ácidos graxos e glicerol. Embora o produto 

contenha naturalmente ácidos graxos livres que resultaram da síntese incompleta da 

glândula mamária, o grande número desses compostos são provenientes da quebra 

de triglicerídeos por lipases. 
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Esta ruptura dos glóbulos de gordura provoca um aumento na fração 

de ácidos graxos de cadeia curta (C-4 a C-8), conferindo sabor e odor de ranço aos 

produtos lácteos. O sabor e odor de sabão são produzidos pela hidrólise de ácidos 

graxos com peso molecular maior (C-10 a C-12), já o sabor metálico ou oxidado é 

resultante da ação de ácidos graxos insaturados oxidados a cetonas e aldeídos 

(ARCURI, 2003; CHEN; DANIEL; COOLBEAR, 2003).           

As lipases podem ser de origem endógena (natural do leite), cuja 

maioria está associada às estruturas das micelas de caseína ou de origem exógena, 

secretadas como resultado da ação metabólica bacteriana (DEETH; FITZ-GERALD, 

2006). Essas enzimas apresentam atividade ótima numa ampla faixa de 

temperatura, entre 22⁰C e 70⁰C e indicam maior perda de sua atividade na faixa de 

60⁰C a 80⁰C (ARCURI, 2003). De acordo com Mahieu (1991), sua produção ocorre 

em maior quantidade entre 20ºC e 21ºC, podendo manter sua atividade em 50% a 

0ºC. 

Segundo Walstra, Wouters e Geurts (2006) a atividade lipolítica é, 

usualmente, o principal problema que ocorre no leite cru, embora outras enzimas 

lácteas, como proteases e fosfolipases também podem causar alterações físico-

químicas no produto. Os autores, afirmam que, variações extensas de temperatura e 

danos aos glóbulos de gordura devem ser evitados. Outros fatores como estágio de 

lactação, nutrição inadequada, ciclo hormonal, mastite e agitação mecânica também 

podem contribuir para ocorrência de lipólise no leite (MUIR, 1996). 

2.5.1 Lipase-Lipoproteica (LLP) 

A Lipase-lipoproteica (natural do leite) é sintetizada nas células 

secretoras da glândula mamária (DEETH; FITZ-GERALD, 2006; MUIR, 1996) onde 

catalisam a quebra de triglicerídeo do leite, produzindo ácidos graxos livres que são 

responsáveis por defeitos de sabor e odor (MUIR, 1996). As lipases endógenas 

apresentam atividade ótima de funcionamento à 37⁰C e pH 8 (ORDÓÑEZ-PEREDA 

et al., 2005). São consideradas termosensíveis, facilmente destruídas durante a 

pasteurização, não causando prejuízos à porção graxa de um leite processado e 

manuseado adequadamente (GOMES, 1988). 

São reconhecidos dois tipos distintos de lipólise por Lipase-

lipoproteica. A primeira é descrita como lipólise espontânea, que confere ao leite 
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recém ordenhado aspecto rançoso e é influenciada por uma série de fatores que 

incluem: estágio de lactação, nutrição inadequada e estação do ano. A secunda é 

conhecida como lipólise induzida e ocorre quando danos à membrana do glóbulo de 

gordura conduzem a deterioração de produtos que não tenham sido tratados 

termicamente. Danos a estrutura do glóbulo podem acontecer por meios físicos, tais 

como a agitação, formação de espuma ou homogeneização (MUIR, 1996). 

Entretanto, como já descrito, se em condições naturais uma lipase 

endógena não é capaz de degradar a gordura do leite, quando uma fosfolipase 

produzida por Pseudomonas fluorescens cliva a membrana do glóbulo de gordura ou 

se a estrutura da membrana do glóbulo é destruída por um processo de intensa 

agitação/movimentação, haverá condições que permitam a quebra da molécula de 

triglicerídeo por uma lipase endógena (DEETH; FITZ-GERALD, 2006).  

Embora as enzimas naturais do leite possam afetar a vida de 

prateleira do produto e de seus derivados, as lipases oriundas de micro-organismos 

psicrotróficos são mais prejudiciais, podendo resistir a temperaturas de 

pasteurização HTST (High Temperature Short Time) e mesmo ao processo de 

ultrapasteurização (ARCURI, 2003). 

2.5.2 Lipases Bacterianas 

As lipases microbianas têm uma atuação ótima em pH alcalino e 

temperaturas entre 40⁰C a 50⁰C (ORDÓÑEZ-PEREDA et al., 2005) que 

diferentemente das lipases endógenas, causam alterações na gordura do leite pós 

tratamento término, permanecendo ativas em temperaturas muito baixas (GOMES, 

1988). De acordo com Izidoro et al. (2013), a membrana dos glóbulos de gordura 

pode ser clivada através da desnaturação espontânea a temperaturas muito baixas, 

devido à perda de cobre e fosfolipídeos, facilitando a ação de uma lipase bacteriana. 

Os tratamentos térmicos do leite, como a pasteurização e UHT, 

reduzem a atividade lipolítica em 75% e 91,6% respectivamente, porém lipases 

extracelulares produzidas por psicrotróficos resistem à esterilização a 130⁰C por 15 

segundos (SHAH, 1994). A maioria das lipases bacterianas tem especificidade para 

as posições sn-1 sn-3 do triacilglicerol (ARCURI, 2003; SORHAUG; STEPANIAK, 

1997), e algumas hidrolisam mais rapidamente monoacilgliceróis e diacilgliceróis que 

os triacilgliceróis (ARCURI, 2003).  
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Uma das mais importantes lipases produzidas por psicrotróficos é a 

lecitinase que tem a capacidade de hidrolisar a membrana dos glóbulos de gordura, 

resultando em defeitos de sabor e textura conhecidos como “leite/creme gorduroso”. 

No leite cru, bactérias Gram-negativas do gênero Acinetobacter, Alcaligenes, 

Citrobacter, Enterobacter, Flavobacterium, Klebsiella e Pseudomonas produzem 

lecitinase (SHAH, 1994), já no leite pasteurizado, bactérias Gram-positivas como 

Bacillus mycoides e Bacillus cereus elaboram essa enzima e estão associadas a 

produção “leite gorduroso” (SHAH, 1994; STONE; ROWLANDS, 2009).   

Além das enzimas lipolíticas e proteolíticas envolvidas na 

deterioração do leite, destaca-se ainda, a fosfolipase C que degrada as membranas 

dos glóbulos de gordura facilitando a ação das lipases (COUSIN, 1982; SHAH, 

1994). Alguns isolados como Pseudomonas fluorescens, espécies de Alcaligenes, 

Acinetobacter, Flavobacterium, Citrobacter, Bacillus e Enterobacter sintetizam essa 

enzima (COUSIN, 1982).  

Kumaresan, Annalvilli e Sivakumar (2007) avaliaram a deterioração 

do leite cru por psicrotróficos em diferentes temperaturas de armazenamento (2⁰C, 

4⁰C e 7⁰C), bem como as atividades lipolítica e proteolítica destes micro-organismos 

ao longo de 14 dias, com o objetivo de detectar a temperatura adequada para seu 

armazenamento. À temperatura de 2⁰C, houve menor crescimento bacteriano e, 

consequentemente, menores atividades lipolítica e proteolítica de psicrotróficos, 

além disso, observou-se melhor qualidade sensorial quando comparado às outras 

temperaturas estudadas, visto que, 50% dos provadores foram capazes de 

identificar o sabor de ranço causado pela lipólise quando os níveis de ácidos graxos 

livres estavam entre 0,18 e 0,20 mEq/kg. Quando os níveis de ácidos graxos 

estavam na faixa de 0,25 mEq/kg, todos os entrevistados detectaram a rancidez. 

Neste estudo, o limiar sensorial de 0,25 mEq/kg não foi atingido até 14 dias quando 

o leite foi armazenado a temperatura de 2⁰C. Desta maneira, concluiu-se que o leite 

cru conservado a 2⁰C antes do processamento, mantém suas qualidades 

nutricionais e sensoriais, dando origem a produtos com maior valor agregado. 

Portanto, além de rancidez e sabor amargo, outros problemas ou 

defeitos tecnológicos são atribuídos à ação e acúmulo de enzimas extracelulares e 

estão correlacionados com a deterioração da qualidade do leite e de seus derivados 

(Quadro 1) (SORHAUG; STEPANIAK, 1997). 
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Quadro 1- Efeito do crescimento de psicrotróficos no leite cru antes do tratamento térmico sobre a 
qualidade dos produtos lácteos 

Produto Psicrotrófico 

em leite cru 

(Log UFC/mL) 

Efeito sobre a qualidade 

Leite UHT 5,9 Geleificação após 20 semanas. 

Leite UHT 6,9-7,2 Geleificação após 2-10 semanas. 

Leite em pó 6,3-7,0 Estabilidade térmica reduzida, aumento da 

capacidade espumante em leite reconstituído. 

Leite 

pasteurizado 

5,5 Sabor inferior quando comparado com leite 

pasteurizado produzido com leite fresco. 

Queijos 

duros 

6,5-7,5 Rancidez 

Queijos 

duros 

7,5-8,3 Defeitos de sabor, especialmente rancidez e 

gosto de sabão; redução no rendimento do 

queijo. 

Queijo 

cottage 

5,0-7,8 Correlação significativa entre a contagem de 

psicrotróficos no leite cru e sabor amargo no 

produto final. 

Manteiga Não 

determinado 

Desenvolvimento rápido de rancidez em 

manteiga proveniente de leite refrigerado 

comparado a manteiga fabricada com leite 

fresco. 

Iogurte 7,6-7,8 Gosto amargo, sujo ou de fruta, em função da 

microbiota específica. 

Fonte: Sorhaug e Stepaniak (1997). 
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3 OBJETIVO 

Avaliar o efeito do tempo de estocagem e da temperatura de 

refrigeração sobre a capacidade lipolítica de diferentes populações de Pseudomonas 

fluorescens e Pseudomonas putida isoladas do leite cru refrigerado. 
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4 ARTIGO 

Capacidade lipolítica de Pseudomonas fluorescens e Pseudomonas putida 

isoladas do leite cru refrigerado 

 

Flávia de Almeida Bergonse PEREIRA1, Cínthia Hoch Batista de SOUZA2, Joice 

Sifuentes dos SANTOS3, Fernanda Gonzales PAIÃO4, Elsa Helena Walter de 

SANTANA5 

 

RESUMO 

O processo de conservação do leite cru pelo frio, isolado de medidas higiênico-
sanitárias adequadas, favorece o crescimento de micro-organismos psicrotróficos, 
que apresentam comportamento altamente lipo-proteolitico. Pseudomonas spp. é 
relatado como o gênero mais frequente e Pseudomonas fluorescens, a espécie 
predominante, sendo caracterizada por sua intensa capacidade lipolítica. Embora 
Pseudomonas fluorescens seja reconhecida pelo alto grau de deterioração do leite 
cru refrigerado, outra espécie como Pseudomonas putida, é comum e também 
promove lipólise neste meio. Objetivou-se analisar a capacidade lipolítica de cepas 

de P. fluorescens e P. putida, isoladas de leite cru refrigerado, incubadas a 2⁰C, 4⁰C 

e 8⁰C, durante 96 horas de estocagem. As cepas estudadas tiveram o gênero e a 

espécie confirmadas pela técnica de Reação em Cadeia Polimerase (PCR). Os dois 
isolados identificados como P. fluorescens e P. putida foram recuperados com 

inoculação em 200 mL de leite em pó desnatado reconstituído a 12% (21⁰C/48 h). 

As populações foram determinadas e diluições decimais realizadas até 102, 105 e 
106 UFC/ mL. O estudo foi realizado a partir de alíquotas de 200 mL de leite em pó 

integral reconstituído a 12% e esterilizado a 121⁰C/ 15 minutos, inoculados com as 

três populações pré-determinadas e incubados a 2⁰C, 4⁰C, 8⁰C. Para contagem das 

espécies utilizou-se o meio de cultura Pseudomonas ágar base com adição de 
suplemento CFC (Cetrimida 5mg, Fucidina 5mg, Cefaloridina 25mg) (30ºC/ 48 h). A 
avaliação do comportamento lipolítico foi determinada pelo método Lipo R, onde 
verificou-se que leites inoculados com diferentes populações de P. putida (102, 105 e 

106 UFC/mL) podem ser estocados a 2⁰C, 4⁰C ou 8⁰C por um período de até 72 h (3 
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dias), não ocorrendo dentro desse intervalo de tempo, aumento significativo (p>0,05) 
na concentração de ácidos graxos livres. Em amostras inoculadas com P. 
fluorescens os maiores índices de lipólise (p<0,05), ocorreram em inóculos 102 e 105 

UFC/mL a 8⁰C, onde o tempo de estocagem influenciou no aumento da 

concentração desse lipídeo. Já em populações iniciais de 106 UFC/mL de P. 
fluorescens o tempo de incubação teve influência sobre a concentração de ácidos 

graxos a partir de 4⁰C. Comparando-se os dois micro-organismos estudados (Teste 

Mann-Whitney), destaca-se que existe diferença significativa (p<0,05) na produção 
de ácidos graxos livres entre as duas espécies, em todos os inóculos, temperaturas 
e momentos testados. 
 
Palavras-chave: Lipase. Lácteo. Gram negativo. Atividade enzimática. 
 
 
1 INTRODUÇÃO 

 

O leite, naturalmente, é um alimento rico em proteínas, sais minerais, 

carboidratos, gorduras e vitaminas, sendo considerado um dos alimentos mais 

completos para dieta humana (BORGES; BRANDÃO; PINHEIRO, 1989; 

GUERREIRO et al., 2005). Sua produção no Brasil é caracterizada, de modo geral, 

pela baixa qualidade, sendo identificada por altas contagens microbianas e de 

células somáticas (MARTINS et al., 2008; NERO; VIÇOSA; PEREIRA, 2009), 

trazendo como consequência produtos de qualidade insatisfatória (NERO et al., 

2005).  

Visando a melhoria da qualidade, a Resolução IN 62/2011, do Ministério da 

Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) (BRASIL, 2011), estabelece que o 

leite deve ser resfriado em tanques de refrigeração por expansão direta (temperatura 

igual ou inferior a 4oC) ou tanques de imersão (temperatura igual ou inferior a 7oC), 

devendo ser recolhido e transportado por caminhões isotérmicos para o laticínio em 

até 48 horas. Porém, o processo de conservação do leite cru pelo frio, isolado de 

medidas higiênico-sanitárias adequadas e superiores a 48 horas pode comprometer 

suas propriedades, possibilitando o crescimento de bactérias psicrotróficas 

(DOMARESKI et al., 2010; MU; DU; BAI, 2009; PINTO; MARTINS; VANETTI, 2006) 

que são capazes de desenvolver-se em temperaturas abaixo de 7oC (ARCURI, 

2003; FRANK; CHRISTEN; BULLERMAN, 1992), tornando-se os principais agentes 

de deterioração do produto e derivados lácteos (ARCURI et al., 2008).   

O grupo de micro-organismos psicrotróficos são representados por uma 

diversidade de gêneros, não constituindo um grupo taxonômico especifico 
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(SORHAUG; STEPANIAK, 1997; SUHREN, 1989). Por apresentar melhor 

capacidade de crescimento e adaptação em ambiente refrigerado, Pseudomonas 

spp. é considerado predominante (ARCURI et al., 2008; FAGUNDES et al., 2006; 

JONGHE et al., 2010; KUMARESAN; ANNALVILLI; SIVAKUMAR, 2007; MU; DU; 

BAI, 2009; MUIR, 1996) e produz sob refrigeração lípases, proteases e fosfolipases 

termorresistentes (ARCURI et al., 2008; JONGHE et al., 2010; KUMARESAN; 

ANNALVILLI; SIVAKUMAR, 2007; MU; DU; BAI, 2009; SORHAUG; STEPANIAK, 

1997), que  hidrolisam, respectivamente, a gordura e as proteínas do leite (COUSIN, 

1982; WALSTRA; WOUTERS; GEURTS, 2006), causando defeitos de sabor e 

resultando em perdas econômicas importantes (MAHIEU, 1991; JONGHE et al., 

2010). Pseudomonas fluorescens e Pseudomonas putida são citadas como espécies 

de grande relevância dentro desse grupo e destacam-se por apresentar um curto 

tempo de geração (0⁰ C a 7⁰ C) (SORHAUG; STEPANIAK, 1997), mais 

especificamente a 4⁰ C, tornando-se naturalmente a microbiota predominante em 

leites armazenados neste intervalo de temperatura (CHANDLER; MCMAEEKIN, 

1985). 

A produção de enzimas por psicrotróficos está relacionada com a 

temperatura, fase de crescimento do micro-organismo, composição do meio e 

disponibilidade de oxigênio em que ele se encontra e sua atividade dependente de 

pH, concentração de substrato e temperatura (NUÑEZ; NUÑEZ, 1983). Sua 

importância vem sendo destacada, pois mesmo após o tratamento térmico do leite, 

um número expressivo mantém-se ativas e íntegras, tornando-se um problema para 

a manutenção da qualidade durante a estocagem do produto (MUIR, 1996; 

SANTOS; FONSECA, 2001).  

Portanto, alguns dos problemas tecnológicos na indústria de laticínios são 

decorrentes principalmente da contaminação da matéria-prima por psicrotróficos, 

que possuem a capacidade de sintetizar enzimas lipolíticas e proteolíticas. Com 

base neste cenário, objetivou-se avaliar a capacidade lipolítica de três diferentes 

populações de Pseudomonas fluorescens e Pseudomonas putida, incubadas em 

temperaturas de refrigeração, durante 96 horas de estocagem, a fim de determinar 

melhores condições de estocagem do leite cru refrigerado. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 COLETA DAS AMOSTRAS 

 

As amostras de leite cru refrigerado utilizadas para pesquisa foram coletadas 

de cinco produtores do município de Londrina-PR, acondicionadas em caixas 

isotérmicas contendo gelo reciclável, e imediatamente transportadas ao laboratório 

de microbiologia da Universidade Norte do Paraná. As coletas foram realizadas entre 

os períodos de 11 de junho de 2013 a 24 de fevereiro de 2014 (ALMEIDA, 2014). 

Posteriormente, essas cepas foram devidamente identificadas e mantidas a 0⁰C em 

caldo Brain Heart Infusion (Himedia, Mumbai, Índia) e glicerol (40%), sendo 

utilizadas como cultura para o presente experimento. 

 

2.2 CONFIRMAÇÃO DO GÊNERO Pseudomonas spp. 

 

Para confirmação do gênero Pseudomonas spp. foi utilizado o Kit Wizard® 

Genomic DNA Purification (Promega, Madison, USA), onde foi possível identificar 

através do método de extração de DNA total (ácido desoxirribonucleico) e técnica de 

PCR (Polymerase Chain Reaction) cepas desse micro-organismo, que 

posteriormente, foram utilizadas como material genético para o experimento. 

 

2.2.1 Extração de DNA 

 

Culturas bacterianas incubadas por 48 h a 30⁰C foram pipetadas (1mL) em 

microtubos de 1,5mL estéreis e centrifugadas a 13.000 rpm por 2 minutos, 

desprezando-se o sobrenadante obtido. Em seguida, foi adicionado ao pelllet 600μl 

de solução de lise e este foi ressuspendido, incubado em banho-maria a 80⁰ C por 5 

minutos e resfriado a temperatura ambiente. Após, foi adicionado 3μL de solução de 

RNAse e 200μL de solução de precipitação e cada amostra foi agitada 

vigorosamente por 20 segundos. As mesmas foram incubadas em gelo por 5 

minutos e centrifugadas a 13.000 rpm por 3 minutos. Foi transferido 700μL do 

sobrenadante para novo tubo estéril, adicionado 600μL de isopropanol, 

homogeneizado por inversão lentamente e centrifugado a 13.000 rpm por mais 2 

minutos. O sobrenadante foi desprezado e o tubo mantido invertido sobre papel 
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absorvente por 15 minutos para secagem do DNA. Foi adicionado 100μL de solução 

de hidratação e incubado a 4⁰ C Over night. 

O protocolo seguido baseou-se nas instruções descritas pelo fabricante do 

Kit Wizard® Genomic DNA Purification e a qualidade do DNA extraído foi analisada 

através da eletroforese em gel de agarose 0,8% (m/v) em tampão Tris-Borato/EDTA 

(TBE-5x) (Tris-Hcl 89mM, EDTA pH 8,0, 2,5 mM, borato 89mM), visualizados sob luz 

ultravioleta (Trans-iluminador). 

 

2.2.2 Reação PCR para Gênero Pseudomonas spp. 

 

Os materiais genéticos extraídos no subitem 2.2.1 foram submetidos às 

reações de PCR utilizando-se o protocolo descrito por Spilker et al. (2004), com 

modificações. Os oligonucleotídeos PA-GS-F (5‟-GACGGGTGAGTAATGCCTA-3‟) e 

PA-GS-R (5‟-CACTGGTGTTCCTTCCTATA-3‟) são específicos deste gênero e 

amplificaram um fragmento de 618 pares de base (pb), característico de 

Pseudomonas spp. As reações foram compostas por um total de 25µL, constituídas 

de 15,8µL de água, 2µL de DNA, 2,5µL do tampão 10x, 1,5µL de Mgcl2(25mM), 

2,0µL de dNTPs (2,5mM), 0,5µL de cada oligonucleotídeo (PA-GS-F e PA-GS-R) e 

1,0U (0,2µL) de GoTaq® DNA polimerase. 

As reações foram levadas ao termociclador PTC-100TM (MJ Research, Inc.; 

Watertown, EUA), obedecendo as seguintes condições: 1 ciclo inicial de 95⁰C por 2 

minutos, seguidos por 39 ciclos de 95⁰C por 40 segundos, 54⁰C por 30 segundos e 

72⁰C por 45 segundos; a extensão final foi realizada a 72⁰C por 7 minutos. 

Concluído os ciclos, os produtos de PCR foram separados e submetidos à 

eletroforese em gel de agarose 1,5% em tampão TBE 0,5x a 2V/cm por 

aproximadamente 4 horas. Após, a imagem do gel foi visualizada sob luz ultravioleta 

em trans-iluminador, gravada pelo sistema de foto-documentação L-PIX (Loccus 

Biotecnologia, Cotia, Brasil) e analisada com parâmetros de similaridade, onde 

verificou-se a presença dos fragmentos amplificados (Figura 1).  
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Figura 1- Perfil eletroforético de cepas de Pseudomonas spp. 

 
M: Marcador padrão molecular 1kb DNA. 
Pa, Pf, Pp: Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853) Pseudomonas fluorescens (ATCC 13525), 
Pseudomonas putida (ATCC 31483) (controles positivos). 
B: Branco (controle negativo). 
Fonte: Do Autor (2016). 

 

2.3 CONFIRMAÇÃO DAS ESPÉCIES Pseudomonas fluorescens E Pseudomonas 

putida 

 

Para confirmação das espécies foi utilizado o Kit Wizard® Genomic DNA 

Purification, onde através do método de extração de DNA total (ácido 

desoxirribonucleico) e técnica de PCR (Polymerase Chain Reaction) identificou-se 

cepas dessas estirpes, que posteriormente, foram utilizadas como material genético 

para o experimento. 

 

2.3.1 Identificação das espécies Pseudomonas fluorescens e Pseudomonas putida 

pela técnica de PCR 

 

Para identificação da espécie P. fluorescens, os isolados bacterianos foram 

submetidos à reações de PCR conforme protocolo descrito por Scarpelini, Franzetti 

e Galli (2004), com modificações. Os oligonucleotídeos 16SPSEfluF (5‟-

TGCATTCAAAACTGACTG-3‟) e 16SPSER (5‟-AATCACACCGTGGTAACCG-3‟) 

utilizados nas reações são espécie específicos e amplificaram um fragmento de 800 

pb do gene 16S rDNA, típica de P. fluorescens. P. fluorescens ATCC 13525 foi 

empregado como controle positivo e cada uma das reações foram compostas por 
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um total de 25µL, contendo: 12,9µL de água, 2µL de DNA, 5,0µL do tampão 5x, 

2,0µL de Mgcl2(25mM), 2,0µL de dNTPs (2,5mM), 0,5µL de cada oligonucleotídeo 

(16SPSER e 16SPSEfluF) e 0,5U (0,1µL) de GoTaq® DNA polimerase. Todas as 

reações foram conduzidas nas seguintes condições: 1 ciclo inicial de desnaturação a 

94⁰C por 5 minutos, seguidos de 30 ciclos de 94⁰C por 1 minuto, anelamento a 55⁰C 

por 1 minuto e extensão 72⁰C por 2 minutos; e extensão simples final de 72⁰C por 2 

minutos. Os produtos amplificados foram submetidos a eletroforese em gel de 

agarose 1,5% em TBE 0,5x, e visualizados em trans-iluminador (Figura 2). 

 

Figura 2- Perfil eletroforético de Pseudomonas fluorescens. 

 
M: Marcador padrão molecular 1kb DNA. 
Pa, Pf, Pp: Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853), Pseudomonas fluorescens (ATCC 13525), 
Pseudomonas putida (ATCC 31483) (controles positivos). 
B: Branco (controle negativo).    
Fonte: Do Autor (2016). 

 

Já para identificação de P. putida, seguiu-se protocolo descrito por 

Yamamoto e Harayama (1995), com modificações. Os oligonucleotídeos usados 

foram: P734 (5‟-CAACTCGGGCGTTGGCATTCTGCT-3‟) e P1455r (5‟-

CAAGATCGCCTGGGTACGACGGTT-3‟), visando amplificação de um fragmento de 

744 pb do gene gyrB, típico de P. putida. P. putida ATCC 31483 foi empregado 

como controle positivo e as reações foram compostas por um total de 25µL, 

constituídas de 15,8µL de água, 2µL de DNA, 2,5µL do tampão 10x, 1,5µL de 

Mgcl2(25mM), 2,0µL de dNTPs (2,5mM), 0,5µL de cada oligonucleotídeo (P734 e 

P1455r) e 1,0U (0,2µL) de GoTaq® DNA polimerase. O programa empregado contou 

com 1 ciclo inicial de desnaturação a 94⁰C por 5 minutos, seguidos de 30 ciclos de 
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94⁰C por 1 minuto, 65⁰C por 1 minuto, 72⁰C por 2 minutos; e extensão simples final 

de 72⁰C por mais 2 minutos. Os produtos de PCR amplificados foram submetidos a 

eletroforese em gel de agarose 1,5% em TBE 0,5x, e visualizados em trans-

iluminador (Figura 3). 

 

Figura 3- Perfil eletroforético de Pseudomonas putida. 

 
M: Marcador padrão molecular 1kb DNA.  
Pa, Pf, Pp: Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853), Pseudomonas fluorescens (ATCC 13525), 
Pseudomonas putida (ATCC 31483) (controles positivos). 
B: Branco (controle negativo).    
Fonte: Do Autor (2016). 

 

2.3.2 Recuperação das cepas e determinação da população de P. fluorescens e P. 

putida 

 

Das cepas confirmadas para espécie pela técnica de PCR, duas foram 

utilizadas para o experimento. As cepas de P. fluorescens e P. putida estocadas em 

caldo BHI e glicerol (0⁰C) foram recuperadas a partir da inoculação em 200 ml de 

leite em pó desnatado (Molico, Nestlé, Brasil) reconstituído a 12% (SANTOS et al., 

2010), incubado a 21oC/48 horas (GUERREIRO et al., 2005). Posteriormente, 

determinou-se a população desses micro-organismos através do plaqueamento em 

superfície, a ágar base para Pseudomonas com suplemento CFC (Himedia, Mumbai, 

India), seguido de incubação a 30oC por 48 h (FAGUNDES et al., 2006). 

Definida a população do inóculo, foram realizadas diluições decimais em 

solução salina 0,85% (NERO et al., 2005; NERO; VIÇOSA; PEREIRA, 2009) até 

atingir as populações de 102, 105 e 106 UFC/mL. As diluições selecionadas foram 
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divididas em microtubos estéreis de 2 mL e utilizadas como cultura para o 

experimento. 

 

2.4 CAPACIDADE DE MULTIPLICAÇÃO E DE LIPÓLISE 

 

Foram executados dois experimentos diferentes, um com P. fluorescens, 

outro com P. putida (duplicata). A pesquisa realizou-se a partir de alíquotas de 200 

mL de leite em pó integral (Ninho, Nestlé, Brasil) reconstituído a 12%, esterilizado a 

121°C/ 15 minutos (GLORIA et al., 2011; SANTOS et al., 2010). Separadamente, os 

leites foram inoculados com 2mL das populações 102, 105 e 106 UFC/mL dos micro-

organismos, armazenados nos tempos 0, 24, 48, 72, 96 horas (M0, M24, M48, M72, 

M96 respectivamente) e incubados à temperaturas de 2oC, 4oC e 8oC, programadas 

em B.O.D (Biochemistry Oxygen Demand) (Tecnal, Piracicaba, Brasil).  

 

2.4.1 Contagem de P. fluorescens e P. putida  

 

Para enumeração das espécies foi utilizado o meio de cultura Pseudomonas 

ágar base com adição de suplemento CFC (Cetrimida 5mg, fucidina 5mg, 

Cefaloridina 25mg). As amostras de leite inoculadas com as respectivas espécies 

foram diluídas em solução salina 0,85%, plaqueadas em superfície e incubadas a 

30oC por 48 horas (FAGUNDES et al., 2006). Ao fim desse período, a leitura e 

interpretação dos resultados foram expressos em Unidades Formadoras de Colônias 

(UFC) por mL da amostra. 

 

2.4.2 Avaliação da lipólise 

 

A dosagem de ácidos graxos livres no leite foi realizada em duplicata e 

determinada pelo método Lipo R (MAHIEU, 1984), sendo executada em três etapas, 

descritas à seguir e ilustradas nos anexos 1, 2 e 3. 

 

2.4.2.1 Primeira etapa: extração 

 

Transferiu-se, com o auxílio de uma pipeta volumétrica 4 mL dos leites, 16ml 

do reagente Lipo R (composição: 441 mL de isopropanol, 447,75 mL de éter de 
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petróleo, 11,25 mL de ácido sulfúrico-4N) e 5 mL de água destilada para tubos de 

ensaio com rosca. Os tubos foram fechados e agitados (por viragem) 15 vezes. 

Após, as amostras permaneceram em repouso durante 5 minutos, ocorrendo então, 

decantação e consequente formação de um líquido sobrenadante (sobrenadante 1). 

 

2.4.2.2 Segunda etapa: lavagem 

 

Com o auxílio de uma pipeta automática, 8 mL dos sobrenadantes 1 foram 

transferidos para novos tubos de ensaio com rosca, acrescido de 4 mL de líquor de 

lavagem (composição: ácido sulfúrico a 0,05 % em meio aquoso). Os tubos foram 

fechados e agitados (por viragem) 15 vezes. As amostras permaneceram em 

repouso por mais 5 minutos e, em seguida, ocorreu nova decantação, com a 

formação de um novo sobrenadante (sobrenadante 2).   

 

2.4.2.3 Terceira etapa: titulação 

 

Com o auxílio de uma pipeta automática, transferiu-se 4 mL dos 

sobrenadantes 2 para béquers, acrescentou-se 5 gotas do indicador Azul de Timol 

(composição: 1g de azul de timol em 1,6 L de Butanol-2) e titulou-se as reações com 

solução KOH (hidróxido de potássio em solução etanólica 0,002N) e auxílio de 

bureta graduada. O mesmo procedimento foi repetido substituindo-se o leite por 

água destilada, de modo a obter-se o “controle”. 

Os resultados finais foram expressos em mEq/L da amostra e obtidos 

através da fórmula:  

 

 

 

Sendo X, o volume necessário de base para neutralizar o sobrenadante 2 

oriundo do leite; B o volume do sobrenadante 2, oriundo do procedimento com água 

destilada e Fc, o fator de correção do próprio KOH (MAHIEU, 1984).  
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2.5 DERTEMINAÇÃO DE pH E ACIDEZ TITULÁVEL 

 

Com o auxílio de uma pipeta volumétrica foram transferidos 10 mL dos 

leites, inoculados com as espécies P. fluorescens e P. putida, estocados em 

diferentes tempos, temperaturas e populações para erlenmeyers, onde determinou-

se o potencial hidrogeniônico das amostras com o auxílio do pHmetro Tecnal/Tec-5 

(São Paulo, Brasil). Em seguida, concluído as análises de pH, adicionou-se 3-4 

gotas da solução alcoólica de fenolftaleína a 1% e titulou-se com solução Dornic até 

o aparecimento da coloração rósea. As análises físico-químicas foram executadas 

em duplicata e, posteriormente, os cálculos para determinação da acidez titulável se 

deu através da seguinte fórmula: 

 

                 

 

2.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA  

 

Os resultados microbiológicos obtidos referentes a multiplicação bacteriana 

de cada espécie, seguiram distribuição normal, desta maneira, foram submetidos ao 

Teste paramétrico de Tukey (p<0,05), ao nível de 5% de significância, com auxílio do 

programa Statistica (STATSOFT, 2008).  

Para as análises físico-químicas, a normalidade dos dados foi submetida ao 

teste de Kolmogorov-Smirnov e Lilliefors. Como os dados referentes a produção de 

ácidos graxos livres não seguiram distribuição normal, foi utilizado o teste não 

paramétrico de Kruskal-Wallis (p<0,05).  

Para comparação da capacidade lipolítica entre P. fluorescens e P. putida e 

verificação do micro-organismo mais lipolítico foi utilizado o teste de Mann-Whitney 

(p<0,05).        
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 INFLUÊNCIA DA TEMPEARTURA E TEMPO DE INCUBAÇÃO NA 

MULTIPLICAÇÃO DE DIFERENTES INÓCULOS DE P. putida  

 

De acordo com a tabela 1, durante a análise da influência da temperatura de 

estocagem sobre a multiplicação bacteriana, dentro do mesmo inóculo e momento 

de incubação, pode-se observar diferença significativa (p< 0,05) na população dessa 

espécie à 8⁰C, no tempo 96 h (M96) e inóculo 102 UFC/mL. 

Para população inicial 106 UFC/mL e tempo de estocagem (M24), a 

temperatura 4⁰C, diferiu de 2⁰C e 8⁰C (p<0,05). Já nos momentos M48 e M96 

verificou-se diferença significativa (p<0,05) entre as três temperaturas estudadas, 

onde as maiores populações foram encontradas a 4⁰C e 8⁰C, respectivamente. 

Portanto, pontua-se que um leite com carga microbiana mais baixa (102 UFC/mL), a 

temperatura de incubação influenciou a multiplicação bacteriana somente a partir de 

96 h de estocagem e um leite com maior contagem de psicrotróficos (106 UFC/mL), a 

temperatura de armazenamento influenciou diretamente na multiplicação bacteriana 

com 24, 48 e 96 h de estocagem. Santana et al. (2001) relatam que o número inicial 

de micro-organismos no substrato é tão importante quanto interação 

tempo/temperatura para crescimento bacteriano, reforçando a ideia de que a 

qualidade microbiológica do leite e suas propriedades organolépticas estão 

intrinsicamente relacionadas com boas práticas de ordenha.         
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Tabela 1 - Populações médias de Pseudomonas putida (log UFC/mL) em leite integral a partir de 
diferentes inóculos iniciais (10

2
,10

5
 e 10

6
 UFC/mL) incubado à (2°C, 4°C e 8°C) durante 96h. 

                                                                       Tempo (horas) 

População Inicial 
(UFC/mL) 

T°C M0 M24 M48 M72 M96 

102 2 2,10A b 5,93A a 5,83A a 5,89A a 5,83B a 

 
4 2,10A b 5,41A a 5,98A a 5,99A a 6,16B a 

 
8 2,10A c 5,88A b 6,20A b 6,62A b 7,69A a 

 
      105 2 5,68A a 6,23A a 6,22A a 6,19A a 6,28A a 

 
4 5,68A a 6,37A a 6,26A a 6,26A a 6,67A a 

 
8 5,68A c 6,29A b c 6,95A a b c 7,48A a b 8,35A a 

 
      106 2 6,42A a 6,00B a 6,18C a 6,78A a 6,00C a 

 
4 6,42A d 8,00A b 8,11A a 8,00 A b 7,64B c 

 
8 6,42A b 6,48B b 6,85B b 7,81A a b 8,94A a 

A B C 
Letras maiúsculas diferentes sobrescritas em uma mesma coluna indicam diferença significativas 

pelo teste de Tukey (p<0,05) na temperatura de incubação, no mesmo tempo, e mesmo inóculo 
inicial. 
a b c d 

Letras minúsculas diferentes sobrescritas em uma mesma linha indicam diferenças significativas 
pelo teste de Tukey (p<0,05) entre os diferentes tempos de incubação.  

 

Analisando a influência dos tempos de incubação, em cada inóculo, nas 

temperaturas (2ºC, 4ºC e 8ºC) ao longo de 96 h, verificou-se (Tabela 1) que a 

população inicial (102 UFC/mL) de P. putida, quando estocada a 2⁰C e 4⁰C, 

apresentou-se constante a partir de 24 h (p>0,05). A 8⁰C foi observado aumento 

populacional com 24 h (p<0,05) de incubação, aumentando após 96 h de 

armazenamento. Assim, a menor velocidade de multiplicação do inóculo de 102 

UFC/mL de P. putida foi observado a 2⁰C e 4⁰C e o tempo máximo ideal de 

estocagem para não ocorrer aumento na população a 8ºC foi de 72 h.        

Quando o inóculo 105 UFC/mL de P. putida foi incubado em diferentes 

temperaturas, observou-se aumento na contagem da população (p<0,05), somente a 

8⁰C a partir de 72 h (M72) de armazenamento, em relação ao momento inicial (M0) 

de estocagem do micro-organismo. Já para o inóculo 106 UFC/mL o aumento 

populacional (p<0,05) foi detectado a 4⁰C a partir do M24 e a 8⁰C a partir do M96. 

Durr (1975) retrata uma velocidade de multiplicação bem parecida ao obtida 

neste trabalho, ao demonstrar, que leites com carga inicial de 105UFC/mL, 

submetidos a 4⁰C em dois dias de estocagem, avançaram uma casa logarítmica. 
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Assim, de maneira geral, as melhores condições de estocagem de um leite 

com 102 e 105 UFC/mL de P. putida foram observadas a 2⁰C e 4⁰C, onde os tempos 

de estocagem não favoreceram a multiplicação do micro-organismo. Já leites com 

carga microbiana 106 UFC/mL, podem ser estocados a 2⁰C por até 96 h, não 

ocorrendo dentro desse intervalo de tempo, aumento significativo (p>0,05) da 

população.  

 

3.2 INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA E TEMPO DE INCUBAÇÃO NA 

MULTIPLICAÇÃO DE DIFERENTES INÓCULOS DE P. fluorescens 

 

De acordo com a tabela 2, analisando a influência da temperatura de 

estocagem sobre a multiplicação de P. fluorescens, dentro do mesmo inóculo e 

momento de incubação, pode-se observar diferença significativa (p<0,05) na 

população inicial (102 UFC/mL) dessa espécie à 8⁰C nos momentos (M48, M72 e 

M96). 

Para população inicial 105 UFC/mL houve diferença significativa (p<0,05) 

também a partir de 48 h de armazenamento a 8⁰C em (M48 e M72), já para M96 a 

multiplicação do micro-organismo iniciou-se a 2⁰C, aumentando com o aumento da 

temperatura. 

A temperatura de incubação também influenciou na multiplicação de P. 

fluorescens no inóculo 106 UFC/mL (Tabela 2). Houve diferença significativa 

(p<0,05) a partir do M48 estendendo-se até 96 h de armazenamento, onde a 8⁰C 

obteve-se maior multiplicação bacteriana. Desta forma, independente da população 

inicial, as temperaturas 2⁰C, 4⁰C e 8⁰C influenciaram na multiplicação bacteriana 

somente a partir de 48 horas de estocagem do leite. Para Nörnberg, Tondo e 

Brandelli (2009), um leite com reduzida carga bacteriana inicial não é suficiente para 

garantir a qualidade do produto. A temperatura e o período de armazenamento são 

determinantes, especialmente em relação aos micro-organismos psicrotróficos, com 

aumento das contagens sob refrigeração ao longo do tempo.          
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Tabela 2 - Populações médias de Pseudomonas fluorescens (log UFC/mL) em leite integral a   partir 
de diferentes inóculos iniciais (10

2
,10

5
 e 10

6
 UFC/mL) incubado à (2°C, 4°C e 8°C) durante 96h. 

                                                                        Tempo (horas) 

População 
Inicial (UFC/mL) 

T°C M0 M24 M48 M72 M96 

102 

2 2,18A b 6,06A a 6,15B a 6,15B a 6,66B a 

4 2,18A c 6,11A b 6,36B b 7,15B a b 7,95A B a 

8 2,18A e 6,08 A d 7,48A c 8,30A b 9,09A a 

 
      

105 

2 5,08A b 6,08A a 6,28B a 6,51B a 6,73C a 

4 5,08A c 6,18A b 6,51B b 7,10B a b 7,72B a 

8 5,08A e 6,49A d 7,72A c 8,73A b 10,11A a 

 
      

106 

2 6,15A a 6,00A a 6,18B a 6,48B a  6,70B a 

4 6,15A b 6,18A b 6,18B b 7,19A B a b 7,93B a 

8 6,15A d 6,48A d 7,84A c 8,98A b 10,30A a 

A B C 
Letras maiúsculas diferentes sobrescritas em uma mesma coluna indicam diferença significativas 

pelo teste de Tukey (p<0,05) na temperatura de incubação, no mesmo tempo, e mesmo inóculo 
inicial. 
a b c d e 

Letras minúsculas diferentes sobrescritas em uma mesma linha indicam diferenças 
significativas pelo teste de Tukey (p<0,05) entre os diferentes tempos de incubação. 

 

Pesquisando a influência dos tempos de incubação, em cada inóculo, nas 

temperaturas (2ºC, 4ºC e 8ºC) ao longo de 96 h, verificou-se (Tabela 2) que as 

populações iniciais de P. fluorescens (102 e 105 UFC/mL), quando estocadas a 2⁰C 

apresentaram-se constantes a partir de 24 h de armazenamento. A 4⁰C a 

multiplicação bacteriana nestes inóculos mantiveram-se estáveis no M24, M48 e 

M72, seguido de aumento populacional no M96. Já a 8⁰C houve aumento 

significativo (p<0,05) da população do micro-organismo até 96 h de estocagem. 

Analisando o comportamento do inóculo 106 UFC/mL, constatou-se que a 

2⁰C não houve diferença significativa (p>0,05) entre momentos pesquisados. A 4⁰C 

o crescimento bacteriano instalou-se a partir de 96 h de incubação, já a 8⁰C foi 

observado aumento populacional com 48 h (p<0,05), aumentando ao longo de 96 h 

estudadas.  

Izidoro et al. (2013) relataram uma contagem estatisticamente maior de 

bactérias psicrotróficas em leites incubados a 12⁰C, quando comparado com 

amostras estocadas a 8⁰C e 4⁰C. À medida que transcorria-se o tempo de 

armazenamento, observaram (M48) um aumento do número de colônias 
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psicrotróficas e de outras bactérias adaptadas ao frio. Santos et al. (2009) também 

observaram um aumento crescente da microbiota psicrotrófica à medida que 

aumentava-se o tempo de armazenamento. Constataram que a estocagem do leite 

cru refrigerado por períodos maiores que 48 horas são um problema para a 

qualidade do leite, pois aumenta a contagem desses micro-organismos, afetando 

principalmente o rendimento final dos derivados lácteos.     

Portanto, de maneira geral, as melhores condições de armazenamento de 

um leite com diferentes populações de P. fluorescens (102, 105, 106 UFC/mL) podem 

ser observadas a 2⁰C, onde os tempos de estocagem (M24, M48, M72 e M96) não 

favoreceram a multiplicação do micro-organismo.  

    

3.3 INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA E TEMPO DE INCUBAÇÃO SOBRE A 

CAPACIDADE LIPOLÍTICA DE DIFERENTES INÓCULOS DE P. putida  

 

De acordo com a tabela 3, analisando a influência da temperatura sobre a 

concentração de ácidos graxos livres, dentro do mesmo inóculo e momento de 

estocagem, observou-se que em populações iniciais 102 e 106 UFC/mL a 

temperatura de incubação influenciou na concentração de ácidos graxos a partir de 

96 h, quando comparadas as temperaturas de 2⁰C e 8⁰C (p<0,05). Analisando o 

comportamento do inóculo 105 UFC/mL, constatou-se que não houve diferença 

significativa (p>0,05) entre as temperaturas pesquisadas. Assim, a temperatura de 

incubação, para as três populações testadas, não influenciou no índice de lipólise 

em 24, 48 e 72 h de estocagem. Exceções foram observadas somente com 96 h de 

armazenamento.  
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Tabela 3 - Resultados médios de lipólise em mEq/L das amostras de leite inoculado com diferentes 
populações de P. putida (10

2
, 10

5
, 10

6
 UFC/mL), incubadas à 2⁰C, 4⁰C e 8⁰C, durante 96 h de 

estocagem.  

                                                                       Tempo (horas) 

População  
Inicial (UFC/mL)    

  T°C  M24 M48 M72 M96 

102 

  2  0,27A b 0,38A a b 0,48A a b 0,64B a 

  4  0,32A b 0,43A a b 0,54A a b 0,72A B a 

  8  0,40A b 0,51A a b 0,62A a b 0,86A a 

 
 

 

    

105 

  2  0,29A b 0,43A a b 0,51A a b 0,67A a 

  4  0,32A b 0,46A a b 0,54A a b 0,67A a 

  8  0,38A b 0,56A a b 0,64A a b 0,86A a 

 
 

 

    

106 

  2  0,27A b 0,46A a b 0,46A a b 0,64B a 

  4  0,38A b 0,46A a b 0,62A a b 0,72A B a 

  8  0,40A b 0,67A a b 0,67A a b 0,86A a 

A B 
Letras maiúsculas diferentes sobrescritas em uma mesma coluna indicam diferença significativas 

pelo teste de Kruskal-Wallis (p<0,05) na temperatura de incubação, no mesmo tempo, e mesmo 
inóculo inicial. 
a b 

Letras minúsculas diferentes sobrescritas em uma mesma linha indicam diferenças significativas 
pelo teste de Kruskal-Wallis (p<0,05) entre os diferentes tempos de incubação. 

 

Analisando a influência dos tempos de incubação, em cada inóculo, nas 

temperaturas (2ºC, 4ºC e 8ºC) ao longo de 96 h, verificou-se (Tabela 3) que 

independente do inóculo e temperatura testados, a concentração de ácidos graxos 

livres apresentou diferença significativa (p<0,05) somente entre os momentos 24 e 

96 h de estocagem.  

Portanto, de acordo com os resultados obtidos, verificou-se que um leite com 

diferentes populações de P. putida (102, 105, 106 UFC/mL) pode ser estocado a 2⁰C, 

4⁰C ou 8⁰C por um período de até 72 h (3 dias), não ocorrendo dentro desse 

intervalo de tempo (M24, M48, M72), aumento significativo (p>0,05) na concentração 

desse lipídeo. 

De maneira geral, à medida que aumentou-se o tempo de estocagem e a 

temperatura de incubação, intensificou-se a multiplicação do micro-organismo 

testado e a concentração de ácidos graxos livres presentes nas amostras. 
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3.4 INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA E TEMPO DE INCUBAÇÃO SOBRE A 

CAPACIDADE LIPOLÍTICA DE DIFERENTES INÓCULOS DE P. fluorescens  

 

Considerando o efeito da temperatura dentro do mesmo tempo e inóculo 

inicial (Tabela 4), observou-se que para população 102 UFC/mL não houve diferença 

significativa (p> 0,05) no índice de lipólise à medida que aumentou-se a temperatura 

de incubação. 

Para os inóculos 105 e 106 UFC/mL de Pseudomonas fluorescens o aumento 

do índice de ácidos graxos livres foi verificado somente no (M48). Assim, em 

populações iniciais de 105 UFC/mL ocorreu diferença significativa (p<0,05) nas 

temperaturas 2ºC e 4ºC, onde a quantidade aferida foi de 1,50 mEq/L e 1,86 mEq/L, 

respectivamente. Já no inóculo 106 UFC/mL constatou-se diferença significativa 

(p<0,05) entre 4⁰C e 8⁰C, onde o índice de lipólise foi de 1,53 mEq/L e 1,89 mEq/L, 

respectivamente. 

Izidoro et al. (2003), pesquisando o teor de ácidos graxos livres em leites 

incubados a 4⁰C, 8⁰C e 12⁰C e estocados por 0, 12, 24 e 48 horas, reportaram 

média de 1,89 mEq/L (4⁰C) e 1,18 mEq/L (8⁰C) com 24 h de estocagem. Resultados 

mais destoantes foram verificados a 4⁰C com 48 h de armazenamento, onde 

relataram valores médios de 2,65 mEq/L.  
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Tabela 4 - Resultados médios de lipólise em mEq/L das amostras de leite inoculado com diferentes 

populações de P. fluorescens (10
2
, 10

5
, 10

6
 UFC/mL), incubadas à 2⁰C, 4⁰C e 8⁰C, durante 96 h de 

estocagem.  

                                                                           Tempo (horas) 

População  
Inicial (UFC/mL)    

  T°C  M24 M48 M72 M96 

102 

  2  1,23A a 1,26A a 1,61A a 1,75A a 

  4  1,54A a 1,57A a 1,89A a 1,93A a 

  8  1,55A a b 1,47A b 1,72A a b 2,72A a 

 
 

 

    

105 

  2  1,37A a 1,50B a 1,66A a 1,79A a 

  4  1,63A a 1,86A a 1,89A a 2,00A a 

  8  1,58A b 1,63A B a b 1,77A a b 2,57A a 

 
 

 

    

106 

  2  1,63A a 1,72A B a 1,74A a 1,85A a 

  4  1,61A a b 1,53B b 1,75A a b 1,93A a 

  8  1,72A b 1,89A a b 1,89A a b 2,39A a 

A B 
Letras maiúsculas diferentes sobrescritas em uma mesma coluna indicam diferença significativas 

pelo teste de Kruskal-Wallis (p<0,05) na temperatura de incubação, no mesmo tempo, e mesmo 
inóculo inicial. 
a b 

Letras minúsculas diferentes sobrescritas em uma mesma linha indicam diferenças significativas 
pelo teste de Kruskal-Wallis (p<0,05) entre os diferentes tempos de incubação. 

 

Avaliando o efeito do tempo de estocagem sobre lipólise (Tabela 4), 

observou-se que para populações iniciais (102 e 105 UFC/mL) nas temperaturas 2⁰C 

e 4⁰C os níveis de ácidos graxos permaneceram estáveis durante as 96 h de 

armazenamento. Esses inóculos (102 e 105 UFC/mL) apresentaram aumento apenas 

sob refrigeração a 8ºC, onde observou-se diferença significativa (p<0,05) entre M48 

e M96 e entre M24 e M96, respectivamente. Em concentrações iniciais de 106 

UFC/mL de Pseudomonas fluorescens a incubação a 4ºC promoveu aumento no 

índice de lipólise, com diferença significativa (p< 0,05) entre os tempos 48 e 96 

horas de estocagem. A 8⁰C o aumento (p< 0,05) ocorreu em 24 e 96 h de 

armazenamento. 

Assim, de modo geral, os maiores índices de lipólise (Tabela 4), 

caracterizada pela hidrólise dos glóbulos de gordura através da ação das lipases 

bacterianas, ocorreram em inóculos 102 e 105 UFC/mL a partir de 8⁰C, onde o tempo 

de estocagem influenciou no aumento da concentração de ácidos graxos livres. Com 

inóculos 106 UFC/mL, o tempo de incubação teve influência sobre a lipólise a partir 
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de 4⁰C. 

Fazendo uma breve comparação entre a multiplicação de P. fluorescens e a 

lipólise por ela produzida, foi verificado que, de maneira geral, à medida que 

aumentou-se o tempo de estocagem e a temperatura de incubação, intensificou-se a 

multiplicação do micro-organismo testado e a concentração de ácidos graxos livres 

presentes nas amostras. 

A comparação entre os dois micro-organismos estudados através do Teste 

Mann-Whitney, destacou que existe diferença significativa (p<0,05) na produção de 

ácidos graxos livres entre as duas espécies, em todos os inóculos, temperaturas e 

momentos testados. Desta forma, baseando-se nos dados obtidos pode-se afirmar 

que P. fluorescens é mais lipolítica que P. putida. Pesquisa realizada para observar 

a diversidade genética e a produção de enzimas extracelulares (protease, lipase e 

lecitinase) por Pseudomonas spp. em amostras de leite cru e pasteurizado, 

demonstrou que a maioria dos isolados encontrados foram de P. fluorescens e P. 

putida, além disso, 69% das estirpes de P. fluorescens foram positivas para todas as 

atividades enzimáticas, enquanto a maioria das cepas de P. putida (87,5%) foram 

negativas para todas as atividades testadas (DOGAN; BOOR, 2003). 

Deste modo, as condições ideais para não ocorrer aumento no índice de 

lipólise em leites contendo populações 102 e 105 UFC/mL do micro-organismo foram 

observadas a 2⁰C e 4⁰C, onde tempo de armazenamento (M24, M48, M72, M96) 

não intensificou a concentração de ácidos graxos livres das amostras. Em leites com 

carga microbiana maior (106 UFC/mL) condições favoráveis foram verificadas 

somente a 2⁰C, onde o índice de ácidos graxos permaneceu estável durante as 96 h 

de estocagem (Tabela 4).        

 

3.4 INFLUÊNCIA DO pH E ACIDEZ TITULÁVEL EM LEITES COM DIFERENTES 

INÓCULOS DE P. putida E P. fluorescens  

 

Os valores obtidos para pH e acidez das amostras inoculadas com 

diferentes populações de P. putida variaram entre 6,2 a 6,4 e 19⁰D a 21⁰D, 

respectivamente. Já para amostras inoculadas com P. fluorescens os valores foram 

similares e variaram entre 6,4 a 6,5 (pH) e 19⁰D a 21⁰D (acidez). 

Izidoro et al. (2013) observaram que leites incubados a 12⁰C com 48 h de 
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estocagem apresentaram valores médios para acidez de 21⁰D. Para leites 

incubados a 4⁰C e 8⁰C não constataram diferença significante na acidez entre as 

duas temperaturas e entre os tempos de armazenamento (12h, 24h e 48h).  

À medida que elevou-se a temperatura e os tempos de incubação não houve 

alteração dos valores de pH e acidez das amostras. Também não houve correlação 

entre as populações iniciais (102, 105 e 106 UFC/mL) de Pseudomonas putida e 

Pseudomoas fluorescens com o aumento ou diminuição destas duas variáveis.   

 

4 CONCLUSÃO  

 

Leites com diferentes populações de P. putida (102, 105, 106 UFC/mL) 

podem ser estocados a 2⁰C, 4⁰C ou 8⁰C por um período de até 72 h (3 dias), não 

ocorrendo dentro desse intervalo de tempo (24, 48 e 72 horas), aumento significativo 

(p>0,05) na concentração de ácidos graxos livres. Assim, o tempo 96 horas foi 

determinante para aumento da concentração desse lipídeo.   

Os maiores índices de lipólise, em amostras contendo P. fluorescens foram 

observados nos inóculos 102 e 105 UFC/mL a partir de 8⁰C, onde o tempo de 

estocagem influenciou no aumento da concentração de ácidos graxos livres. Para 

inóculos 106 UFC/mL, o tempo de incubação teve influência sobre a lipólise a partir 

de 4⁰C, sendo então mais importante o controle da refrigeração. 

À medida que elevamos a temperatura de incubação e o tempo de 

estocagem intensificou-se a multiplicação dos micro-organismos testados e 

consequentemente, a concentração de ácidos graxos livres tornaram-se mais 

proeminentes. 
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5 CONCLUSÃO GERAL  

Leites com diferentes populações de P. putida (102, 105, 106 

UFC/mL) podem ser estocados a 2⁰C, 4⁰C ou 8⁰C por um período de até 72 h (3 

dias), não ocorrendo dentro desse intervalo de tempo (M24, M48, M72), aumento 

significativo (p>0,05) na concentração de ácidos graxos livres.  

Os maiores índices de lipólise, em amostras contendo P. fluorescens 

foram observados nos inóculos 102 e 105 UFC/mL a partir de 8⁰C, onde o tempo de 

estocagem influenciou no aumento da concentração de ácidos graxos livres. Para 

inóculos 106 UFC/mL, o tempo de incubação teve influência sobre a lipólise a partir 

de 4⁰C, sendo então mais importante o controle da refrigeração. 

À medida que elevamos a temperatura de incubação e o tempo de 

estocagem intensificou-se a multiplicação dos micro-organismos testados e 

consequentemente, a concentração de ácidos graxos livres tornaram-se mais 

proeminentes. 

Assim, ação de lipases bacterianas é influenciada pela temperatura 

e tempo de armazenamento do leite. A contaminação da matéria-prima com P. 

putida e P. fluorescens acarreta prejuízos à porção graxa do leite, comprometendo 

sua qualidade. 
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Anexo 1 - Primeira etapa (extração) da dosagem de ácidos graxos livres no leite, 
determinada pelo método Lipo R (MAHIEU, 1984). 

 

            
  

 
 

   
  Fonte: Do Autor (2016). 

Sobrenadante 1 

1. Transferiu-se 4 mL de leite, 16ml 

do reagente Lipo R e 5 mL de água 

destilada para tubos de ensaio 

com rosca. 

2. Os tubos foram fechados e 

agitados (por viragem) 15 

vezes. 

 

3. As amostras permaneceram 

em repouso por 5 minutos, 

ocorrendo decantação e 

formação de um líquido 

sobrenadante. 
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Anexo 2 - Segunda etapa (lavagem) da dosagem de ácidos graxos livres no leite, 
determinada pelo método Lipo R (MAHIEU, 1984). 

 

 

         
 
     

 
 
 

         
  Fonte: Do Autor (2016). 

 

Sobrenadante 2 

4. Transferiu-se 8 mL do 

sobrenadante 1 para 
novos tubos de ensaio 
com rosca, acrescido 
de 4 mL de líquor de 
lavagem. 

5. O tubo foi fechado e 

agitado (por viragem) 
15 vezes. 

6. As amostras permaneceram 

em repouso por 5 minutos, 
ocorrendo nova decantação e 
formação de um novo 
sobrenadante.  
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Anexo 3 - Terceira etapa (titulação) da dosagem de ácidos graxos livres no leite, 
determinada pelo método Lipo R (MAHIEU, 1984). 

 
 

                  
 
 
 
 
 
 
 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Indicador Azul de Timol 

Primeira etapa de 
viragem 

Etapa de viragem final 

7.  Transferiu-se 4 mL dos sobrenadantes 2 para béquers, acrescentou-se 

5 gotas do indicador Azul de Timol e titulou-se as reações com solução 
KOH e auxílio de bureta graduada.  
 

Fonte: Do Autor (2016). 


